
 

 

  

राष्ट्रगीत गायनाचा जागततक विक्रम 

गजुरातच्या राजकोट जजल्ह्य़ातील कागिाड येथे शतनिारी एका काययक्रमात साडतेीन लाखाांहून 
अधिक लोकाांनी राष्ट्रगीत गाऊन जागततक विक्रम प्रस्थावित केला. 
 

या शहरात नव्याने बाांिण्यात आलेल्हया खोडल िाम मांदिरात खोडडयार िेिीच्या मूतीच्या 
प्रततष्ट्ठािनेतनममत्त हा काययक्रम आयोजजत करण्यात आला होता. खोडडयार िेिी ही विशषेत: लेिा 
िटेल समाजासाठी िांिनीय आहे.  
 

या प्रसांगी धगनीज िल्हडय रेकॉर्डयसच्या तनरीक्षकाांच्या उिजस्थतीत साडतेीन लाखाांहून अधिक लोकाांनी 
एकत्र राष्ट्रगीत गायले. 
 

यािूिी २०१४ साली बाांगलािेशात २ लाख ५४ हजार ५३७ लोकाांनी राष्ट्रगीत गाऊन विक्रम 
प्रस्थावित केला होता. हा विक्रम शतनिारी मोडला. 
 

सिायधिक लाांबीची (४० ककलोमीटर) शोभायात्रा आणि १००८ कुां डाांचा ‘महायज्ञ’ याांचे आयोजन 
करून रस्टने मलम्का बुक ऑफ रेकॉर्डयसकरता िोन निे विक्रमही प्रस्थावित केले. 
 

 

 

रमशयाच्या मितीमुळे भारतीय रेल्हिे २०० ककलोमीटर िेगाने िाििार 

प्रिासी रेल्हिेगार्डयाांचा िेग िाढिण्यासाठी रमशया भारताला मित करिार आहे. यामुळे प्रिासी 
रेल्हिे गार्डयाांचा िेग २०० ककलोमीटर प्रतततास इतका होिार आहे.  
 

रमशयन रेल्हिे सध्या भारतीय रेल्हिेसोबत नागिूर ते मसकां िराबाि या ५७५ ककलोमीटर 
रेल्हिेमागायच्या कामाला सुरुिात करिार आहे. यासाठी गेल्हया आठिर्डयात रमशयन रेल्हिेकडून 
अहिालिेखील सािर करण्यात आला आहे.  
 

भारतीय रेल्हिेचा िेग िाढिण्यासाठी रमशयन रेल्हिेकडून अनेक ताांत्रत्रक बिल सुचिण्यात आले 
आहेत. रेल्हिे अलाईनमेंटची िुनरयचना आणि िेग कमी होिाऱ्या भागात बिल करण्याच्या सूचना 
रमशयन रेल्हिेकडून करण्यात आल्हया आहेत. 
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भारतीय रेल्हिेकड े२०० ककलोमीटर प्रतततास िेगाने िाििारे डबे नसल्हयाने निे प्रिासी डब 
आिश्यक असल्हयाच्या सूचना रमशयन रेल्हिेकडून करण्यात आल्हया आहेत.  
 

सध्याच्या रेडडओ सांिकय  यांत्रिेिेक्षा डडजजटल तांत्रज्ञानािर आिाररत सांिकय  यांत्रिा असािी, असा 
प्रस्ताििेखील रमशयन रेल्हिेकडून िेण्यात आला आहे.  
 

िेगिान रेल्हिेचे जाळे तनमायि करताना सुरके्षलाही महत्त्ि िेण्यात येिार आहे. िािचाऱ्याांची आणि 
रेल्हिे क्रॉमसांग करिाऱ्याांच्या सुरके्षचे उिाय करण्यात येिार आहेत. रेल्हिेमागय ओलाांडण्यासाठी 
येिारी मािसे आणि जनािरे याांचा विचार करुन रेल्हिेमागाांजिळ ताराांचे कुां िि उभारण्यात येिार 
आहे.  
 

 

 

प्रख्यात किी, गीतकार नक्श लायलिुरी याांच ेतनिन 

उिूय भाषेिरील पे्रम धचत्रिटातील गीतलेखनातून समाजाियांत िोहोचवििारे प्रमसद्ि किी आणि 
गीतकार नक्श लायलिुरी याांचे रवििारी सकाळी अांिेरी येथील राहत्या घरी िदृ्िािकाळाने तनिन 
झाले. ते ८९ िषाांचे होते. त्याांच्या िश्चात मुलगी, सून असा िररिार आहे. रवििारी सांध्याकाळी 
ओमशिरा येथे त्याांच्यािर अांत्यसांस्कार करण्यात आले. 
 

िांजाब येथील लायलिूर (सध्या िाककस्तानात) गािात २४ फेब्रुिारी १९२७ रोजी नक्श लायलिुरी 
याांचा जन्म झाला. गािािरील पे्रमासाठी त्याांनी स्ित:चे जसिांत राय शमाय नाि बिलून नक्श 
लायलिुरी केले होते.  
 

शालेय जीिनात त्याांचे उिूय भाषेिरील प्रभुत्ि िाहून मशक्षक आश्चययचककत झाले होते. त्याांनी 
लाहोरला उिूयचे िुढील मशक्षि घेतले.  
 

दहांिी धचत्रिटाांबरोबरच ४० िांजाबी धचत्रिटाांसाठी ३५० हून अधिक गािी त्याांनी मलदहली आहेत. 
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सायना नेहिालला मलेमशया मास्टसय स्ििेच ेअजजांक्यिि 

भारताची ‘फुलरािी’ म्हिून ओळख असलेली मदहला बॅडममांटनिटू सायना नेहिाल दहला अखेर 
विजयाचा सुर गिसला आहे. सायनाने रवििारी मलेमशया मास्टसय स्ििेचे विजेतेिि िटकािले 
आहे.  
 

मलेमशया मास्टसय स्ििेच्या अांततम फेरीत थायलांडच्या िोनयिािे चोकयूिााँग दहच्यासोबतच्या 
अटीतटीच्या लढाईत सायना नेहिाल दहने २२-१०, २२-१० असा रोमाांचक विजय प्राप्त केला.  
 

गेल्हया िषयभरात गांभीर िखुाितीांचा सामना करिाऱया सायनाने अखेर िखुाितीांिर मात करून 
यांिाच्या िषायत झोकात िुनरागमन केले आहे. गांभीर िखुाितीतूनही िुनरागमन करता येते याची 
प्रधचती िेत सायनाने अांततम फेरीत अफलातून कामधगरी केली. 
 

िोनयिािे चोकयूिााँग दहच्यासोबत सायनाचा हा िदहलाच सामना होता आणि यात भारतीय 
बॅडममांटनिटूने विजय साजरा केला आहे.सायनाने उिाांत्य फेरीच्या सामन्यात तयि प्युई तयनिर 
२१-१३, २१-१० असा विजय ममळित स्ििेची अांततम फेरी गाठली होती.  
 

सायनाने मलेमशयन स्ििाय जजांकून १ लाख २० हजार अमेररकन डॉलसयची कमाई केली आहे. 
मलेमशया मास्टसय स्ििेचे जेतेिि गाठून आत्मविश्िास द्विगिुीत झालेली सायना यािुढेही 
आिली कामधगरी अशीच सुरू ठेिेल अशी आशा आहे. 
 

 

 

विशषे िगु्ि प्रकल्हि यािीत चांद्रिूरचा समािेश 

वििभय आणि मराठिाडय़ात िगु्ि उत्िािन िाढविण्यासाठी तनजश्चत करण्यात आलेल्हया िहा 
जजल्ह्य़ाांच्या यािीतून यितमाळला िगळून त्याऐिजी चांद्रिूर जजल्ह्य़ाचा समािेश करण्यात आला 
आहे.  
 

यितमाळात यािूिीच 'अमूल'च्या माध्यमातून िगु्ि उत्िािन िाढीसाठी प्रयत्न सुरू असल्हयाने हा 
बिल करण्यात आल्हयाचे कृषी खात्याकडून कळविण्यात आले आहे. 
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िजश्चम महाराष्ट्राच्या तुलनेत वििभय आणि मराठिाडा या भागात ििुाचे उत्िािन कमी होत 
असल्हयाने ते िाढािे म्हिून कें द्र आणि राज्य शासनाच्या माध्यमातून प्रयत्न केले जात आहेत.  
 

याच प्रयत्नाांचा एक भाग म्हिून िरील िोन्ही मागासभागातील एकूि िहा जजल्ह्य़ात राष्ट्रीय 
िगु्िविकास मांडळाच्या माध्यमातून विशषे प्रकल्हि राबविण्याचा तनियय यािूिीच झाला आहे.  
 

या प्रकल्हिात वििभायतील अकोला, अमरािती, बुलढािा, ििाय, नागिूर आणि यितमाळ आणि 
मराठिाडय़ातील लातूर, नाांिेड, जालना ि उस्मानाबाि या जजल्ह्य़ाांचा समािेश होता. मात्र, राष्ट्रीय 
िगु्िविकास मांडळाने केलेल्हया सूचनेनांतर यितमाळऐिजी आता चांद्रिूरचा समािेश करण्यात 
येिार आहे. 
 

२०१७ ते २०२० या काळात ही योजना राबविण्यात येिार आहे. प्रकल्हिाकररता कृषी खात्याच्या 
प्रिान सधचिाांच्या अध्यक्षतेखाली व्यिस्थािन सममती स्थािन करण्यात आली आहे. नागिूरमध्ये 
राष्ट्रीय िगु्िविकास मांडळाला शासकीय ििू योजनेची जागा भाडिेट्टीिर िेण्यात आली आहे. 
तसा करारही यािूिीच झाला आहे. 
 

 

 

शासकीय िाहनाांच्या खरेिीसाठी अथयखात्याच ेककां मत मयायिा िोरि 

राज्यिाल, मुख्यमांत्री, उिमुख्यमांत्री, उच्च न्यायालयाचे मुख्य न्यायमूती, न्यायमूती, लोकायुक्ताांना 
त्याांच्या िसांतीनुसार शासकीय िाहन खरेिीची िरिानगी िेताांनाच अथयखात्याने विविि ििाधिकारी 
ि शासकीय अधिकाऱ्याांनाही त्याांच्या िजायनुसार शासकीय िाहन खरेिीसाठी ककां मत मयायिा ठरिून 
दिली आहे.  
 

कॅत्रबनेट ि राज्यमांत्री, तसेच उच्च न्यायालयाचे न्यायमूती, उिलोकआयुक्त याांना २० लाख ि 
मुख्य सधचि, महाअधििक्ता, राज्य मुख्य मादहती आयुक्त याांना १२ लाख तर जजल्हहाधिकारी, 
िोमलस अिीक्षक ि मुख्य काययकारी अधिकाऱ्याांना ७ लाख रुिये ककमतीची िाहन खरेिी मयायिा 
ठरिून दिली आहे. 
 

विविि शासकीय कायायलये, प्रशासकीय विभाग कायायलये, महामांडळ ि के्षत्रीय कायायलयाांकडून 
िाहन खरेिीचे प्रस्ताि सािर करताांना शासन तनियय विचारात न घेताच महागडी िाहने खरेिी 
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केली जात असल्हयाचे तनिशयनास आल्हयािर अथयखात्याने हे ककां मत मयायिा िोरि तनजश्चत केले 
आहे.  
 

त्यानुसार निीन िाहन खरेिी ककां िा तनलेणखत िाहनाांच्या बिली निीन िाहन खरेिी करताना 
विविि ििाधिकारी ि शासकीय अधिकाऱ्याांसाठी िुढीलप्रमािे ककां मत मयायिेतील िाहन त्याांच्या 
िजायनुसार शासकीय िाहन म्हिून अनुज्ञेय राहिार आहे.  
 

या शासन तनिययानुसार राज्यिाल, मुख्यमांत्री, उिमुख्यमांत्री, उच्च न्यायालयाचे मुख्य न्यायमूती, 
राज्याच्या लोकआयुक्ताांना त्याांच्या िसांतीनुसार िाहन खरेिीची िरिानगी िेण्यात आली आहे. 
विशषे म्हिजे, ही खरेिी करताांना ककमतीची मयायिा ठेिण्यात आलेली नाही, त्यामुळे 
राज्यिालाांिासून, तर लोकआयुक्ताियांत अमयायि ककां मतीचे िाहन खरेिी करू शकतात. 
 

 

 

जगातील कमी िजनाच ेघडय़ाळ बनिण्यात यश 

जगातील सिायत कमी िजनाचे घडय़ाळ िैज्ञातनकाांनी तयार केले असून हे याांत्रत्रक घडय़ाळ ४० 
गॅ्रम िजनाचे आहे. ते ग्राकफन या ििाथायिासून तयार केले आहे. आरएम ५०-०३ हे घडय़ाळ 
ग्राकफन सांममश्राचे असून िजनाने कमी आहे. 
 

ग्राकफन सांममश्र हे ग्राफ टीिीटी नािाने ओळखले जाते ि त्याचे िजन घडय़ाळात एरिी िािरल्हया 
जािाऱ्या ििाथायिेक्षा कमी आहे. ग्राकफन हे एक अिूइतके जाड असलेले द्विममतीय घटक आहे. 
२००४ मध्ये ग्राकफन प्रथम िेगळे काढण्यात यश आले होते त्यानांतर त्याचे अनेक उियोग सामोरे 
आले. िाहने, विमाने, लिधचक मोबाईल फोन ि टॅबलेट, ऊजाय सांकलन उिकरिे याांचा त्यात 
समािेश आहे.  
 

निीन घडय़ाळाचा िट्टा त्रब्रटनच्या माँचेस्टर विद्यािीठाने तयार केला असून त्यात रीचडय ममली 
ि मॅकलारेन एफ १ या उत्िािक कां िन्याांचे सहकायय आहे त्यात ग्राकफनचा िािर आहे. िट्टय़ाचे 
रबर ग्राकफनयुक्त असून त्यामुळे त्याचे याांत्रत्रक गिुिमय िेगळे आहेत. एकूि घडय़ाळाचे िजन 
४० गॅ्रम असून ते दटकाऊ आहे. 
 

ग्राकफनचा समािेश त्यात केला असून क्ष ककरि टोमोग्राफी तांत्राचा िािर यात केला आहे. याांत्रत्रक 
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गिुिमय तिासण्यासाठी रामन िियिांक्तीशास्त्राचा िािर केला आहे. ग्राकफनचा िािर केल्हयाने 
त्याच्या सुटय़ा भागाांचे कामही सुिारते ि आगामी काळात कमी िजनाची घडय़ाळे बाजारात 
येण्यास त्यामुळे मित होऊ शकेल. 
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